
Język angielski 

 
 OCENA CELUJĄCA 
Uczeń może uzyskać ocenę celującą jeśli spełni kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielnej 

pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim Oceną celującą na zakończenie okresu są 

nagradzani uczniowie szczególnie wyróżniający się nie tylko umiejętnościami językowymi, ale także zaangażowaniem 

w naukę oraz wysokimi wynikami w konkursach pozaszkolnych. Najwyższą pozytywną roczna ocenę klasyfikacyjną 

otrzymuje też laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 

 

Skala ocen – gramatyka i słownictwo 
 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

zakres 

złożonym/abstrakcyjnym 

Na ocenę dobrą uczeń: 

− potrafi poprawnie operować większością prostych struktur − potrafi budować zdania w większości wypadków spójne 

− na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania − używa poprawnie niedużej ilości 

elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

1. potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami 2. potrafi budować zdania niekiedy spójne 3. czasami 

używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 4. używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o 

charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

− potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur − potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne − 

dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania − czasami niepoprawnie używa codziennego 

słownictwa 

 

Skala ocen – słuchanie 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

− potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów − potrafi zrozumieć kluczowe informacje w 

różnorodnych tekstach i rozmowach − potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną − 

potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego − potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki − potrafi z łatwością zrozumieć 

polecenia nauczyciela 

Na ocenę dobrą uczeń: 

 

a nauczyciela 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

− potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 

− potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach − potrafi wydobyć część 

potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną − potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego − 

potrafi rozróżnić większość dźwięków − potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi 

 

Skala ocen – mówienie 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

− potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość − potrafi mówić spójnie bez zawahań − posługuje się poprawnym 

językiem popełniając niewiele błędów − dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei − umie w 

naturalny sposób zabierać głos w rozmowie − można go zrozumieć bez trudności 

Na ocenę dobrą uczeń: 

− przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość − potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem − posługuje się 

w miarę poprawnym językiem popełniając niekiedy zauważalne błędy − dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania 

myśli i idei − umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie − można go zazwyczaj zrozumieć bez 

trudności 

Na ocenę dostateczną uczeń: 



− czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość − potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem − 

posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów − dysponuje ograniczonym 

zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei − umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie − można 

go zazwyczaj zrozumieć 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością 

 

Skala ocen – pisanie 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

− potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo − potrafi w spójny sposób 

zorganizować tekst 

− w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty − pisze teksty o odpowiedniej długości − używa prawidłowej 

pisowni i interpunkcji 

Na ocenę dobrą uczeń: 

− potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo − pisze teksty na ogół dobrze 

zorganizowane i spójne − w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele 

miejsca − pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości − używa przeważnie prawidłowej pisowni i 

interpunkcji 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

− próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo − potrafi zorganizować tekst, który 

mógłby być bardziej spójny − w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów − zdarza mu się pisać teksty 

znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości − używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

− ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo − tekst bywa spójny, ale 

brak mu organizacji − w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty − zdarza mu się pisać teksty znacznie 

dłuższe lub krótsze od wymaganej długości − używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

 

Ocenę niedostataeczna otrzymuje uczeń, który 

-nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału 

- nie zna podstawowych słów i wyrażeń 

- nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela 

- bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe i zawsze zawierają one błędy uniemożliwiające zrozumienie 

treści 

• zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku • jeśli czyta, to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu 

i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji 

• nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia 

tekstu 

• niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy • nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów 

• technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, uniemożliwiające zrozumienie 

• nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na 

materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku 

• nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami 

• jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu 

wypowiedzi 

• nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego 

• błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela 

• nie rozróżnia dźwięków • uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy 

• uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy 

nauczyciela 

• wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna i nie zawsze 

na temat 

• zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z 

jego strony 

• prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie 

• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozkładzie 

materiału 

• jeśli pisze, to jego prace są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się 

niezrozumiały 

• ma problemy przy przepisywaniu z tablicy • teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne 

• zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały 



• nie odrabia nawet najprostszych prac domowych – jeśli je wykona, obfitują one w rażące błędy, które uniemożliwiają 

zrozumienie treści 

 2. NARZĘDZIA POMIARU 

o sprawdzian - wiadomości z większej partii materiału; o kartkówka - najwyżej z 3 ostatnich tematów, nie musi być 

zapowiedziana; o odpowiedź ustna - najwyżej z 3 ostatnich tematów; 

o aktywność, o projekty, o zadania domowe, o zadania dodatkowe - konkursy, o zadania  dla chętnych, o gazetki. 

 

 

 

CELE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO 

 

1. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

2. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

3. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i 

pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

4. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób 

zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym 

w wymaganiach szczegółowych 

5. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych 


